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ــة هــيــال مية ــان ــا رم هــيــال ي

مية هيال  الدنيا فرحانة 

اتــبــايــع والــيــهــا هــيــال مية

مية هيال  بيديها  وتــلــوح 

من جتي البششارة هيال مية

مية هيال  العبارة  وبنصص 

مية هيال  والينه  يتنصشب 

بعد الهادي بينة هيال مية

من كربت فرحتنة هيال مية

مية هيال  عيدنة  بالبيعة 

مية هيال  البيعة  ننكث  ما 

للمرت�شى انطينة هيال مية

مية هــيــال  ــة  ــربي ال رب  ــن  م

مية هيال  غديرية  فرحة 

مية هيال  جــوري  ورد  نرثي 

مية هيال  زوري  احلسشن  ولبو 

عيد الوالية
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املششرف العام:
الششيخ احمد الصشايف

رئيسص التحرير:
علي مكي العصشامي

مدير التحرير:
عالء سشعيد االسشدي

تصشميم:
حممد قاسشم

هيئة التحرير:
الششيخ بدر العلي

الششيخ خلدون اخلفاجي
جمتبى العصشامي

للتوا�شل معنا:
 Aمدرسشة االمام احلسشني

يف العتبة احلسشينية 
املطّهرة 

اأو على االنرتنت 
براعم اخلري على
) الفيسص بوك (

هاتف:
07801144304
07706325071

بريد االلكرتوين:
info@alhussain-sch.org

دار ال�شياء للطباعة
النجف االأششرف

07801000603

من اأخالق املعصشومني

اإ�شحك مع جحا

علوم وتكنلوجيا

6
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يف هذا العدد

ــي  ــزائ اأع عليكم  الــســشــالم 

الله  حــيــاكــم  ـــري  اخل بــراعــم 

ووفقكم لطلب العلم اأنتم االآن 

الــقــراءة  وتتعلمون  تــدرســشــون 

والعلوم  والــريــا�ــشــيــات  والــكــتــابــة 

اأو�شيكم باملتابعة واملثابرة واجلد.

اأهمها  عديدة  مناسشبات  الششهر  هذا  يف 

يوم عرفة وعيد اال�شحى املبارك وعيد 

الغدير وغريها من االأعياد مربوك عليكم 

هذه  اسشتثمار  مــن  ــد  الب ــاد.  ــي االأع ــذه  ه

خصشو�شا  والزيارة  بالعبادة  املناسشبات 

 احلسشني االإمـــــام  زيـــــارة 

ــن ابــي  واالإمـــــام عــلــي ب

من  التنسشوين    طالب 
الدعاء والسشالم عليكم  

كلمة املششرف العام:

الششيخ
اأحمد الصشايف

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
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هيا يا اأبطال انه�سوا لت�ستعدوا 
ل�سالة الفجر.. 

 �سيناريو:علي بدري              ر�سم: حيدر الر�سام              تلوين : جمتبى الع�سامي

 وهل حان وقت ال�سالة اأم ال؟

 ال ولكنه �سيوؤذن عما قريب 
تو�ساأ وا�ستح�سر قلبك لت�ستعد 

نف�سيًا لل�سالة

 هل عليَّ اأن اأعيد و�سوئي بعد 
دخويل اإىل املرحا�ض فقد كنت متو�ساأ 

قبل الدخول واجلو بارد؟ 

 طبعًا ينتق�ض الو�سوء بخروج 
البول اأو الغائط اأو الريح فعليك اأن 

تعيد و�سوءك يا عمار 

 هااااااااا
نعم يا مالك فاإن النوم الغالب على 

ال�سمع والب�سر ينق�ض الو�سوء اأي�سًا

ال تقل يل تو�ساأ، اأنا كنت على 
و�سوء الأقيم �سالة الليل وقراءة 

القراآن وبعدها ذهبت الأغفو قلياًل 
الأ�ستعد ل�سالة الفجر..

فريق الرباعم ))نواقضض الوضضوء((
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 نعم يا عزيزي
 اإن كل ما يذهب العقل هو 

ناق�ض للو�سوء مثل االإغماء اأو 
ال�سرع.. اأجارنا اهلل 

وهل هنالك نواق�ض اأخرى 
للو�سوء يا حممد 

واذا انتق�ض 
الو�سوء يف اثناء ال�سالة هل تبطل 

ال�سالة يا حممد!؟ 

 بالتاأكيد فاإن من ال�سروط الواجبة 
لل�سالة هو اأن يكون امل�سلي على طهارة.. 

يا اأعزائي 

وماذا لو مل جند املاء اأو كان ا�ستعمال 
املاء ي�سر بال�سحة خ�سو�سًا يف الربد 
القار�ض فهل جتوز ال�سالة بال و�سوء 

وطهارة؟ 

 هيا يا اأحبائي فال�سالة خري العمل..
هيا لنكون بني يدي اهلل ونطلب منه ما 

نريده يف الدنيا واالآخرة..

نعم يا حممد قد حان وقت 
ال�سالة واإن ال�سالة يف اأول 

وقتها م�ستحبة.

كال ال يجوز ترك ال�سالة اأ�ساًل فاإذا مل جتد 
املاء اأو كان عندك عذر يف ا�ستعماله فاإن اهلل قد جعل 
التيمم بدياًل عن الو�سوء فاإن الطهارة �سرط اأ�سا�سي يف 

ال�سالة واإمنا  �سار التيمم الجل الت�سهيل اىل النا�ض قال اهلل 
5تعاىل )ما جعل عليكم يف الدين من حرج(



وهم  النا�ض  يحّدث  جال�سًا   الر�سا االإمام  كان 
ي�ساألون عن احلالل واحلرام، فدخل عليه رجل من اأهل 

خرا�سان..

اجل�ض رحمك اهلل

 �سيناريو:عالء �سعيد االأ�سدي     ر�سم: حيدر الر�سام       تلوين : جمتبى الع�سامي

ال�سالم عليك يا بن ر�سول اهلل، 
من  ُعدُت  �سيعتك،  من  رجل  اأنا 
اأ�سعت نفقتي ولي�ض  احلج، وقد 
اأن  راأيت  فاإن  �سيء،  عندي 
علي  وهلل  بلدي  اإىل  تنه�سني 
نعمة، فاإذا و�سلت ت�سّدقت عنك 
بنف�ض املبلغ الذي تعطيني اإّياه، 

فاأنا رجل ال اأ�ستحّق ال�سدقة

نة(( رت باحَلسضَ من اأخالق املعصضومني ))املَتسضَ
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احلمد هلل الذي اكرمني 
بف�سله.. االآن ا�ستطيع العودة 

اإىل بلدي وعيايل

اأين اخلرا�ساين هذه مائتا دينار 
وال  �سفرك  على  بها  فا�ستعن 

تت�سّدق عني

ثم ا�ستاأنف حديثه مع النا�ض حتى ان�سرفوا، فنه�ض 
الباب.. وراء  من  يده  واأخرج  احلجرة  ودخل  االإمام 

ملاذا �سرتت وجهك عنه يا 
بن ر�سول اهلل ؟.

حتى ال اأرى ذّل ال�سوؤال يف 
وجهه. اأما �سمعت حديث 
ر�سول اهلل: »امل�سترت 
باحل�سنة تعدل �سبعني 
حجة، واملذيع بال�سيئة 

خمذول، وامل�سترت بها 
مغفور له«.
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اإىل  اأبــــــي  ذهـــــب 
احلج  مناسشك  الداء  مكة 
تاريخ  معرفة  ششغلني  وقد 
مواقع  يف  ابحث  فذهبت  معاملها  ومعرفة  مكة 
االنرتنيت فوجدت معلومات قيمة عنها وخلصشتها مبا 

يلي
لدى  مقدسشة  مدينة  هي  املكرمة  مكة  اأو  مكة 
تعد  التي  والكعبة  احلرام،  املسشجد  بها  املسشلمني، 
قبلة املسشلمني يف �شالتهم. تقع مكة يف احلجاز يف 
املدينة  عن  تبعد  و  السشعودية،  العربية  اململكة 
اجلنوبي  االجتـــاه  يف  كيلومرت   400 حــوايل  املــنــورة 
كيلومرتا   120 حوايل  الطائف  مدينة  وعن  الغربي، 
من  كيلومرتا   72 بعد  وعلى  الششرقي،  ــاه  االجت يف 
مسشاحة  تبلغ  االأحمر  البحر  وسشاحل  جــدة  مدينة 
ماأهولة  كم2   88 منها  كم2،   550 حوايل  املكرمة  مكة 
املركزية  املنطقة  مسشاحة  وتبلغ  بالسشكان، 
املحيطة باملسشجد احلرام حوايل 6 كم2، ويبلغ ارتفاع 

مكة عن مسشتوى سشطح البحر حوايل 330 مرتًا.
وعندما عر�شت ما قراأت على اسشتاذ علي معلم 
تاأسشيسص  تاريخ  يرجع  يل:  قال  مدرسشتنا  يف  التاريخ 
مكة اإىل اأكرث من 2000 سشنة قبل امليالد، وكانت يف 
جاف  واد  يف  تقع  �شغرية  قرية  عن  عبارة  بدايتها 

بداأ  ثم  جانب،  كل  من  اجلبال  بها  حتيط 
واالسشتقرار  عليها  التوافد  يف  الناسص 

اإبــراهــيــم  الــنــبــي  عصشر  يف  بــهــا 
ــك  والــنــبــي اإســشــمــاعــيــل، وذل

اإبراهيم  النبي  ترك  بعدما 
ـــر وابـــنـــه  ـــاج زوجــــتــــه ه

الوادي  هذا  يف  اإسشماعيل 
ــي اجلـــــاف، وذلـــك  ــل ــب اجل
فبقيا  الله،  الأمــر  امتثااًل 
تّفجر  حتى  ـــوادي  ال يف 
بئر زمزم، ثم وفدت بعد 

التي  القبائل  اأوىل  ذلك 
سشكنت مكة وهي 

قــبــيــلــة جــرهــم 
ـــــــــــــدى  اإح

الــــقــــبــــائــــل 
الرّحالة،  اليمنية 

ــالل تلك  ــد بـــداأت خ وق

اإبراهيم  النبي  يد  على  الكعبة  قواعد  رفع  الفرتة 
وابنه اإسشماعيل.

وسشاألت اسشتاذ حممد عن عدد سشكانها فقال:يبلغ 
 ،2007 عام  اإحصشائيات  بحسشب  مكة  سشكان  عدد 
مكة  اأحياء  على  موزعني  نسشمة   1700000 حــوايل 
املعامل  من  العديد  مكة  ت�شم  واجلديدة.  القدمية 
احلرام  املسشجد  اأبرزها  من  لعل  املقدسشة،  االإسشالمية 
للمسشلمني،  بالنسشبة  االأر�ص  يف  االأماكن  اأقدسص  وهو 
املسشلمني  قبلة  املششرفة  الكعبة  ي�شم  الأنــه  ذلك 
اأنه اأحد املسشاجد الثالثة التي تششد  يف الصشالة، كما 
السشالم:  عليه  املوؤمنني  اأمري  قال  فقد  الرحال،  اإليها 
ال تششد الرحال اإال اإىل ثالثة مسشاجد: املسشجد احلرام، 
وسشلم،  واآلـــه  عليه  الله  �شلى  الرسشول  ومسشجد 
ومسشجد الكوفة، باالإ�شافة اإىل ذلك، تعد مكة مقصشد 
املسشلمني يف موسشم احلج والعمرة وفيها مقربة املعلى 
خديجة  وزوجته   النبي اجداد  قبور  فيها  التي 

ـــــــداه الــقــاســشــم  وول
والطاهر عليهم السشالم 
قرب  يــوجــد  ــدة  ج ويف 
حــواء  الــكــربى  جدتنا 
زوج اآدم عليهما السشالم 

ولذا سشميت بجدة.
ـــك  ـــذل وب

ـــت  ـــع ـــم ج
ــات  ــوم ــل ــع م
جــــــــــيــــــــــدة 
وخمـــتـــصـــشـــرة عــن 

مدينة مكة املكرمة.

مكة املكرمة
 اعداد عالء �سعيد اال�سدي

�ضياحة�ضياحة
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من  رجل  فجاءه  يتسشوق..  يوم  ذات  جحا  كان 

اإليه  فالتفت  خده..  على  كفا  و�شربه  اخللف 

الرجل  ولكن  معه..  يتعارك  اأن  واأراد  جحا 

فقد  سشيدي..  يا  اآسشف  اإين  قائال:  بششدة  اعتذر 

واأ�شر  العذر  هذا  جحا  يقبل  فلم  فالنا..  ظننتك 

اقرتح  بينهما  الصشياح  عال  وملا  حماكمته..  على 

بينهما، ليحكم  القا�شي  اإىل  يذهبا  اأن   الناسص 

فذهبا اإىل القا�شي و�شادف اأن ذلك القا�شي قريبا 

لقريبه  غمز  القصشة  القا�شي  سشمع  وملا   .. للجاين 

 بعينه )يعني ال تقلق فسشاأخلصشك من هذه الورطة(.

ثم اأ�شدر القا�شي حكمه باأن يدفع الرجل جلحا مبلغ 

20 دينارا ً عقوبة على �شربه.. فقال الرجل: ولكن 

فقال  االآن..  ششيئا  معي  ليسص  القا�شي  سشيدي  يا 

اأذهب  له  يغمز  وهو  القا�شي 

وسشينتظرك  حاال..  واح�شرها 

حت�شرها،  حتى  عندي  جحا 

يف  جحا  وجلسص  الرجل  فذهب 

غرميه  ينتظر  القا�شي  جملسص 

طال  ولكن  املال..  ليح�شر 

ومل  السشاعات  ومرت  االإنتظار.. 

جحا  ففهم  الرجل..  يح�شر 

كان  اأنه  خصشو�شا  اخلدعة.. 

الإحدى  تفسشريا  عن  يبحث 

القا�شي  وجهها  التي  الغمزات 

جحا؟ فعل  فماذا   لغرميه.. 

القا�شي  اإىل  وتوجه  قام 

�شفعه  و

خده  على 

�شفعة 

منها  طارت 

 . . مته عما

له:  وقال 

اأح�شر  اإذا 

ميي  غر

دينارا ً  األـ20 

لك  فخذها 

طيبا،  حالال 

ف  نصشر ا و

جحا...

ر�سم وتلوين: وفاء عبا�ض
اعداد: عالء �سعيد اال�سدي

جحا والقا�شي
اإضضحك
مع جحا
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قاسشم  ثائر  مرت�شى  باالخ  لقائنا  عند 

سشنة  عششر  اثنا  العمر  من  البالغ  اخلفاجي 

من سشكنة كربالء املقدسشة – باب اخلان 

ماهي  مرت�شى  االخ  سشوؤالنا  وعند 

هوايتك؟

قال باأختصشار: خدمة ابي الف�شل العباسص 

احلسشني،قراءة  الله  عبد  ابي  اخيه  و 

القرءان الكرمي ، الدراسشة يف احلوزة العلمية.

كيف تنظم وقتك؟

ششراء  و  القدم  كرة  لعب  بني  و  القراءة  بني  وقتي  انظم 

االحتياجات للمنزل. 

كيف تسشتفيد من العطلة الصشيفية : اسشتفيد يف العطلة 

مدرسشة  يف  الصشيفية  الدورات  يف  بالدراسشة  الصشيفية 

االمام احلسشني و مسشاعدة والدي يف خدمة ابي الف�شل 

العباسص وزيارة االقارب .

الله فيك يا علي و هل لديك جتربة مع مدرسشة  بارك 

االمام احلسشني الدينية ؟

كانت جتربتي االوىل مع مدرسشة االمام احلسشني عندما 

درسشت العام املا�شي يف دوراتها الصشيفية التي تعلمت 

على  املوؤمن  كذب  جواز  وعدم  الصشالة  و  الو�شوء  هناك 

الوالدين واالمتثال لقوله تعاىل )و  اخيه املوؤمن وطاعة 

ال تقل لهما اأٍف( ومسشاعدة اجلريان. 

هل حتفظ ششيء من القرءان الكرمي ؟

عَم  جزء  من  بع�ص  و  باسشني  من سشورة  البع�ص  احفظ  نعم 

واحفظ اي�شا البع�ص من االدعية .

ان  امنيتي   : الله  ششاء  اإن  تكرب  عندما  امنيتك  هي  ما 

ششهادة  على  احصشل  لكي  الدراسشة  على  اثابر  و  ادرسص 

الف�شل  ابي  زوار  بها  اخدم  ششهادتي  خالل  ومن  الطب 

.Aالعباسص

جميلة  جملة  اخلري:  براعم  جملة  مبجلتنا  راأيك  ما 

مما  رائعة  قصشصص  و  الصشيفية  الدورات  �شور  على  حتوي 

يششجعني على قراءتها. 

يف  باملششاركة  ترغب  هل  علي  االخ  سشاألنا  اخلتام  ويف 

يتسشنى  حينما  املششاركة  يف  ارغب  نعم   : الرباعم  جملة 

يل مو�شوع قابل للنششر ان ششاء الله.

اعداد: علي ال�سيد كمال �سرب

من اأنت
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�شالة  اأكملنا  لقد  ابي 

اجلامع  يف  والعششاء  املغرب 

علمني  واالآن  بششار  واأخي  اأنا 

كيف يكون حب النبي واأهل 

بيته كما وعدتني قبل الصشالة.

االأب: حسشنا يا حسشن االآن اأعلمك كيفية ذلك احلب، 

اإن االإنسشان اذا اأحب ششخصص من من كل قلبه لسشعى 

اىل التششبه بحركاته واأفعاله واأقواله.

حسشن : اأبي اأنا اأحب النبي واأهل بيته من كل قلبي.

االأب : بني حسشن اإذا كان حبك حقيقي للنبي واأهل 

بيته فعليك اأن تطيعهم واأن تتحلى باأخالقهم .

حسشن : اأبي بع�ص ا�شدقائي يقولون بانهم يحبون 

يسشمعون  الله  يعصشون  ولكن  بيته،  واأهل  النبي 

االأغاين ويلعبون باآالت القمار 

والدومينو  الششطرجن  مثل 

والرند))الطاويل(( .

اأن  حسشن  يا  اأعلم  االأب: 

من يدعي اأنه يحب النبي 

ويفعل  بيته  واأهل 

فهذا  املعا�شي 

ليسص  حبه 

حقيقيًا 

لن  و

ينفعه 

م  يو

مة  لقيا ا

�سيناريو: ال�سيخ بدر العلي
ر�سوم وتلوين: كمال با�سا

قال االإمام الباقر جلابر اجلحفي ))َيا َجاِبُر َمْن اأََطاَع 

َيْنَفْعُه  مَلْ  َه  اللَّ َعصَشى  َمْن  َو  َنا  َوِليُّ َفُهَو  َنا  اأََحبَّ َو  َه  اللَّ

َنا(( ُحبُّ

تعصشي االله واأنت تظهر حبه 

لو كان حبك �شادقا الأطعته.

كيفية حب النبي واهل 
بيته عليهم السشالم

عقائدنا
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 الدورات الصشيفية

النا�سرية- �سوق ال�سيوخ

النا�سرية

النجف

النجف
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 الدورات الصشيفية

النا�سرية

كوت- ال�سويرة

النجف
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�سامراء  بلدة  ا�ساب  ال�سنني  اإحدى  يف 
قحط �سديد، فخرج النا�ض لياأدوا �سالة 
االإ�ست�سقاء، ولكن دون جدوى تذكر وكان 

جماعة من الرهبان ينظرون اليهم.

الراهب  رفع  اأن  وبعد 
االأمطار  بداأت  يدية 

بالهطول..

يا قوم ال تقلقوا �سوف اأدعوا لكم 
امل�سيح كي ينزل عليكم املطر. 

وهل ت�ستطيع فعل ذلك ؟ 

�سيدي اخلليفة لقد �سك النا�ض يف دينهم 
ب�سب الراهب، وما اأظهرة من معجزات لهم.

 �سيناريو: بدر العلي ر�سوم وتلوين: مهند ح�سن

ماذا تقول ؟ هيا اإ�ساألوا احل�سن بن علي 
الع�سكري، فعنده احلل املنا�سب اأكيد 

ومضضات من السضرية ))الإمام احلسضن العسضكري والرهبان(( 
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اين خارج يف الغد ومزيل ال�سك 
اإن �ساء اهلل تعاىل.

يابن ر�سول اهلل اإحلق اأّمة 
جّدك فقد هلكت.

وما ي�سع الراهب بني 
ا�سابعه.

ال ا�ستطيع االآن، لقد ك�سف 
امري يا �سيدي.

ا�ست�سق االآن.

�سجنه  يف  وهو  الع�سكري  احل�سن  االإمام  اإىل  فذهبوا 
ليطلبوا منه حال لهذه امل�سكلة بعد اأن ق�سوا عليه ما حدث

فخرج الراهب يف اليوم الثاين والن�سارى معه وخرج 
احل�سن يف نفٍر من اأ�سحابه ومعهم اخلليفة.

فامر االإمام الع�سكري اأن مي�سكوا يد الراهب 
اليمنى وياأخذوا ما بني ا�سابعه.

اأنظر يا ابن 
ر�سول اهلل ما ان رفع يديه 

حتى تلبدت الغيوم يف ل�سماء.

نبّي  بقرب  مّر  الرجل  هذا 
يده  يف  فوقع  االنبياء  من 
ك�سف  وما  العظم،  هذا 
وهطلت  اال  نبّي  عظم  من 

ال�سماء باملطر.
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اين ذلك الثعلب يا �سديقي

�سديقي بطوط اأنه يف 
خطر اأنا قادم ال تخف

كوكو النجدة انه الثعلب 
�سياأكلني النجدة النجدة...

 �سيناريو: اآ�سيا عدنان ر�سم : حيدر الر�سام تلوين جمتبى الع�سامي

ترى ماذا يفعل 
بطوط االآن؟ 

�سا�سرخ وادعي ان 
هناك ثعلب قد 

هاجمني.

هاهاهاهاهاها 
وهل �سدقت ذلك 

البطة ؟

ملاذا 
انت غا�سب يا عزيزي 
كوكو، ان هذه الغابة 

لي�ض فيها ثعالب.

لقد كذبت
 عليَّ يا بطوط وتقول ملاذا 
انا غا�سب لن اأ�سدقك بعد 

اليوم و�ساأذهب من هنا.

كوكو وبطوط ))عاقبة الكذاب((
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ما الذي جرى يا بطوط؟

لقد هاجمني
 الثعلب هذه املرة وانت مل 

حت�سر مل�ساعدتي.

كوكو النجدة لقد 
هاجمني الثعلب �سياأكلني 

النجدة لن اذهب اليه
 فهو بط كاذب

اآه اآه اآه 
راأ�سي ملمِ ملمَ ياتي 

كوكو مل�ساعدتي

يا  اآ�سف  انا 
لقد  �سديقي 
عليك  كذبت 
باملرة االأوىل

ال عليك
 يا �سديقي فقد عرفتمَ ما 
هي عاقبة كذبك واكيد 

انك لن تكرر ذلك.
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ال�سالم عليكم  ال�سالم عليكم 

وعليكم ال�سالم 
ورحمة اهلل وبركاته 

ملاذا ياخديجة قلت انه لوالدي؟

هل �سمعنت 
باملتجر اجلديد يف البناية 

 نعم اأنه متجر كبري وفيه املجاورة للمدر�سة؟
ا�سياء خمتلفة ومفيدة.

انه لوالدي 
يا �سديقاتي

 �سيناريو:اآ�سيا عدنان ر�سم: حيدر الر�سام تلوين: جمتبى الع�سامي

ال�سالم عليكم ارجو 
اين مل اتاأخر عليكم 
لقد ذهب ت ل�سراء 

بع�ض احلاجيات 
لوالدتي من املتجر 
اجلديد يف البناية 

املجاورة 

ملاذا مل تقويل خلديجة 
فانه لوالدها فتاخذك 

ان املتجر ل�سراء االغرا�ض؟
هو ملك لوالد جارتنا نرج�ض 

انتمِ تعريفيها يا خديجة

بنات الإميان ))الكذب((
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مل اكككككن اق�سد الكذب يا �سديقاتي.

ما الذي اجربك على الكذب؟
لقد كذبت علينا يا خديجة

علمت من املعلمة ان الكذب 
هو �سفة من �سفات املنافق.

لقد �ساحمناكمِ
 وعليك ان تلتزمي بوعدك 

التي وعدتنا به يا خديجة وال 
تكذبي مرة اخرى فان الكذب 

حباله ق�سرية.

حرام  الكذب  ان  تعلمني  اال 
ويحا�سب عليه رب العاملني وان من 
يكذب ال ي�سدق به احد حتى لو 
ان تخربين  الكذب هو  وان  �سدق 

االآخرين مبا هو لي�ض واقع؟ 

انا ا�سفة يا 
�سديقاتي لقد 
اخطاأت و�سوف 
لن اكرر ذلك 
ان �ساء اهلل.

 قال موالنا االإمام علي
»ال�سدق امانة والكذب خيانة« 

 قال ر�سول
 اهلل »اآية املنافق ثالث: 

اإذا حّدث كذب، واإذا وعد 
اأخلف، واإذا ائتمن خان«.

ا�سكركن لقد علمتوموين 
اأف�سل االأخالق وخل�ستموين 

من اأ�سوء االأخالق 
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اعداد: عالء �سعيد اال�سدي

اأن يبعد اأي حيوان �شار اأو مفرتسص عن عششه 
زيتي  اأسشود  رذاذ  رشص  طريق  عن  و�شغاره 
ــة كــريــهــة مــن غــدة  ــح ــرائ ب
اأي  تبعد  الذيل  بقاعدة 

متطفل.
ششكله  وكيف  فا�شل 
مثل  احلجم  كبري  اهــو 

الدجاجة؟
يا  ال  �ــشــاحــكــًا:  ــد  اجل
هــذا  يتميز  بــنــي 
برششاقته  الطائر 
مظهره  وحــســشــن 
تلك  مع  وخصشو�شًا 
الريششية  الــنــتــوءات 

الـــقـــزعـــة  موؤخرة اأو  يف  املــوجــودة 
طوله  اأجنحته راأســـشـــه.  سشم   31 حوايل 
قصشرية دائـــــــــريـــــــــة  اأرجــلــه  تقريبًا، 
ــه مــربــع،  ــل موؤخرة وذي يف  اجلميلة  والريشص 

راأسشه قد تتحول لششكل مروحي عندما يغ�شب 
املناداة.  عند  رقبته  ريشص  نفخ  على  ويعمل   ،

وعند اخلطر يوم�ص براأسشه.
فا�شل: وما هو طعامه؟

ويف�شل  املفتوحة  الرباري  من  االأعششاب  يتناول 
التي  اللينة  ويرقاتها  كــالــديــدان  احلــشــشــرات 
ال�شيقة  الصشخور  وفتحات  الــرتب  من  يلتقطها 
احليوانات  ياأكل  كما  الطويل،  منقاره  باسشتخدام 
الصشغرية كالسشحايل والع�شايا. وهو طائر مبارك 
السشالم  عليه  الصشادق  جعفر  بن  علي  قال  حيث 
قال: سشاألت اأخي موسشى عليه السشالم عن الهدهد 
فنعم  يذبح  وال  يوؤذى  »ال  فقال:  وذبحه؟  وقتله 

الطري هو«.

ذهبت انا و رقية اإىل 
فسشاألناه  ــدي  ج

ـــر  ـــائ عــــــن ط
ـــد  ـــده ـــه ال

املـــذكـــورة 
قـــصـــشـــتـــه مــع 
عليه  سشليمان  الله  نبي 
غ�شب  سشبب  ومــا  السشالم 
عليه  سشليمان  الله  نبي 
يجده،  فلم  افتقده  حــني 

فقال جدي:
حيوان  الهدهد  ان  ابنائي  يا 
قابلية  لـــه  ان  ــث  ــي ح جــمــيــل 
والكششف  املـــاء  طلب  يف  عجيبة 
ــه قوة  ـــص ول عــن تــواجــده حتــت االأر�
املثل  ي�شربون  فالعرب  قوية  بصشر 
اأبصشر  فيقولون:  الهدهد  اإبصشار  بقوة 
اسشباب احتياج  من هدهد، ولعلها هذه 

سشليمان اليه.
رقية: وكيف جند الهدهد يا جدي؟

االأششجار  جحور  يف  الطائر  هذا  يسشكن 
يف  وحتى  ال�شيقة  الصشخرية  اجلحور  اأو 

املباين القدمية.
فا�شل: جدي هال تكلمنا عنه؟

جتلسص االأنثى 12-15 يومًا على بي�شها 
يتميز  تفقسص.  حتى  ح�شانة  كفرتة 
والعدو،  الطريان  يف  الفائقة  بسشرعته 
يتمكن  اأنــه  اأي�شًا  املميزة  �شفاته  ومن 

الُهدُهد
علوم

وتكنلوجيا
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اإخترب دقة مالحظتك وجد الفروقات اخلم�س املوجودة يف �صورة رقم )2( يف 20 ثانية

�صاعد نرج�س على ايجاد طريقها لأجل نظافة مدينتها

1 2

طرائف
اأسشتاذ مدرسشة يتكلم مع طالبه.. 

فقال لهم: اأنتم اأمل الغد اأنتم مصشابيح املسشتقبل.. 
فراأى اأحد الطالب �شديقه نائمًا فقال لالأسشتاذ: لقد 

احرتق اأحد املصشابيح يا اأسشتاذ.
مرة غبي طالع بجنازة واحد ميت..

سشاأل اأحد املوجودين: ماذا كان يعمل امليت؟ 
فرد عليه وقال: يحفر قبورًا..

الأخيه  حفرة  حفر  من  الله  سشبحان  الغبي:  فقال 
وقع فيها.

بنك املعلومات
1. سشورة التوبة ال تبداأ بـ)بسشم الله الرحمن الرحيم(.

2. سشورة النمل حتتوي على بسشملتني.

3. هل تعلم اأن اجلسشم البششري يتكون من 206 قطعة عظم

اليوم  يف  تنام  ال  فهي  رقبتها  لطول  الــزرافــة  اأن   .4

اإمنا  واحدة  مرة  على  ليسشت  و  دقائق  تسشع  اإال  الواحد 

على ثالث مراحل كل مرة ثالث دقائق 

5. اأن ششرايني اجلسشم البششري يبلغ طولها 600000 كم

العاب
وحسضاب
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ملاذا نذهب اىل املدر�ضة
نحن نذهب اإىل املدرسشة:

نعم .. جميعنا يفعل ذلك:
ملاذا نذهب اإىل املدرسشة يا ترى؟

حتى نتعلم القراءة والكتابة واحلسشاب.
كثرية  اأششياء  نتعلم  اأي�شًا  املدرسشة  يف 
ــدة، عـــن الـــديـــن وقـــــراءة الـــقـــراآن  ــي ــف م
وعن  ــوان،  ــي واحل النبات  عــن  ومعلومات 
ــدان ونــتــعــلــم الــلــغــة االنــكــلــيــزيــة  ــل ــب ال

واحلاسشوب.
جسشم  عن  مهمة  اأششياء  على  نتعرف  كما 
جتــارب  نعمل  كيف  ونتعلم  االإنــســشــان. 

علمية كثرية.
وعلى  ا�شدقاء  على  نتعرف  وباملدرسشة 

معلمنا وعلى معلمتنا.
بسشهولة،  هذا  كل  نتعلم  اأن  نسشتطيع  ال 

ومبدة قصشرية..
لهذا ندخل املدرسشة �شغارًا، يف السشادسشة 

اأو يف السشابعة من عمرنا.
القراءة  نتعلم  االبتدائية،  املدرسشة  يف 

والكتابة واحلسشاب.
وعندما نتعلم ذلك، نبداأ يف تعلم دروسص 

التاريخ واجلغرافيا والعلوم وغريها.
ونظل يف املدرسشة، نتعلم ونتعلم، حتى 
نصشري كبارًا، وندخل اجلامعة ونتخرج منها 

اأطباء ومهندسشني ومعلمني وحمامني.
يحصشل  حتى  تعليمه،  يوا�شل  بع�شنا 
اإنها  اجلامعة؛  متنحها  ششهادة  اأعلى  على 

ششهادة الدكتوراه.

رقية: اأمي.. راأيت يف قناة كربالء الف�شائية اأن 

يوم 24 من ششهر ذي احلجة هو يوم املباهلة، فما 

جرى يف ذلك اليوم؟

تسشعة  سشنة  من  اليوم  هذا  مثل  يف  حدث  االم: 

جنران،  نصشارى  مع   النبي اإحتجاج  للهجرة، 

املوعد  و�شار  باملباهلة،  جنران  نصشارى  فقبل 

اآية  تعاىل  الله  فانزل  التايل  اليوم  يف  بينهم 

اْلِعْلِم  ِمَن  َجاَءَك  َما  َبْعِد  ِمْن  فِيِه  َك  َحاجَّ َفَمْن  املباهلة 

َوَأْنُفَسنَا  َونَِساَءُكْم  َونَِساَءَنا  َوَأْبنَاَءُكْم  َأْبنَاَءَنا  َنْدُع  َتَعاَلْوا  َفُقْل 

.َوَأْنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفنَْجَعْل َلْعنََت اللَِّ َعَل اْلَكاِذبنَِي

اأبناء  هم  من  معرفة  ينتظرون  الناسص  وكان 

فاخرج  نسشاءه،  هي  ومن  نفسشه  هو  ومن  النبي 

النبي يف اليوم التايل، احلسشن واحلسشني وفاطمة 

وعلي بن اأبي طالب، وما اأن رفع النبي واأهل 

بيته يديهم للدعاء بداأت السشحب بالتجمع 

و الرياح بالهبوب، فعندها اأدرك نصشارى جنران 

اأن اللعنة قد حلت بهم، تراحعوا عن املباهلة 

.ودفعوا اجلزية للنبي

يوم املباهلة
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هيا نر�ضم
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كيف نر�سم �سنجاباً
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اإرحمونا من دخان 
مصشانعكم نريد

 هواًء نظيفًا


